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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั ร้านสะดวกซื้ อมีอตั ราการเพิ่มสู งขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
ทําให้ร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นจํานวนมาก ทั้งที่เป็ นของผูล้ งทุนในประเทศและต่างประเทศ ทําให้มี
การแข่งขันรุ นแรงมากขึ้นมีการพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ มาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนอง
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ให้ความสําคัญต่อความสะดวกสบาย รวดเร็ วทันใจ และสามารถซื้อได้เมื่อต้องการ
ดังนั้นร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่ถือกําเนิดโดยคนไทยอย่างร้าน 108 ช็อป จึงต้องเร่ งพัฒนาตัวเองเพื่อ
ก้าวสู่ ธุรกิจร้านสะดวกซื้ออย่างเต็มรู ปแบบ จากสาเหตุดงั กล่าวจึงมีความสนใจในเรื่ องทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้ าน 108 ช็อปในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้บริ การร้าน 108 ช็อป ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและศึกษาทัศนคติที่มีต่อร้าน 108 ช็อป
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การร้าน 108 ช็อป จํานวน 400 ราย จากพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีสถานภาพโสด
การศึ ก ษาสู ง สุ ด อยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ พนัก งานบริ ษ ัท รายได้ต่ อ เดื อ นอยู่ใ นช่ ว ง
10,001-20,000 บาท จะนิ ยมเข้าไปใช้บริ การในร้านน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จ่ายเงินซื้อสิ นค้า
ต่อครั้งในจํานวน 50-100 บาท ส่ วนใหญ่เข้าไปใช้บริ การในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ใช้บริ การใน
ร้านโดยเฉลี่ย 5-10 นาที สาเหตุที่มาใช้บริ การเพราะใกล้บา้ น/ที่ทาํ งาน ส่ วนใหญ่เข้าไปใช้บริ การ
ในร้านคนเดียว และสิ นค้าที่ซ้ือเป็ นประจําคือเครื่ องดื่ม ด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การ
ร้าน 108 ช็อปในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยในเรื่ อง สิ นค้าทุก
ชนิดมีป้ายบอกราคา มารยาทและบริ การของพนักงานดี ช่วงเวลาในการเปิ ดให้บริ การเหมาะสม
สิ น ค้ามี คุณ ภาพและมี ม าตรฐาน มี ค วามรวดเร็ ว ในการคิ ด เงิ น มี สิน ค้า หลากหลายประเภท
ทําเลที่ ต้ งั เหมาะสม มี ร ะบบความปลอดภัย ดี มี ปริ ม าณสิ น ค้า เหมาะสม สิ น ค้ามี ร าคาถู ก
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การจัดวางสิ นค้าสะดวกต่อการเลือกหา บรรยากาศและการตกแต่งร้านเหมาะสม สิ นค้ามีหลายยีห่ อ้
ให้เลือก ให้ขอ้ มูลสิ นค้าแก่ลูกค้าได้ทวั่ ถึง ทั้งหมดมีทศั นคติอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัย
ในเรื่ อง มี ร้า นสาขากระจายอยู่ทวั่ ไป มี การส่ ง เสริ ม การขาย เช่ น ลดราคา/ของแถม มี ก าร
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีทศั นคติอยู่ในระดับน้อย ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ของผูบ้ ริ โภคกับทัศนคติที่มีต่อร้าน 108 ช็อปของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั เรื่ อง มีปริ มาณสิ นค้า
เหมาะสม มารยาทและบริ การของพนักงานดี มีความรวดเร็ วในการคิดเงิ น มีร้านสาขากระจาย
อยู่ทวั่ ไป บรรยากาศและการตกแต่งร้านเหมาะสม มีระบบความปลอดภัยดี มีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ มีการส่ งเสริ มการขาย เช่น ลดราคา/ ของแถม อายุของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั
เรื่ อง มารยาทและบริ การของพนักงานดี ช่วงเวลาในการเปิ ดให้บริ การเหมาะสม ทําเลที่ต้ งั เหมาะสม
ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั เรื่ อง สิ นค้ามีคุณภาพและมีมาตรฐาน สิ นค้ามีหลาย
ยีห่ อ้ ให้เลือก ให้ขอ้ มูลสิ นค้าแก่ลูกค้าได้ทวั่ ถึง มารยาทและบริ การของพนักงานดี มีความรวดเร็ ว
ในการคิดเงิน สิ นค้าทุกชนิ ดมี ป้ายบอกราคา ช่ วงเวลาในการเปิ ดให้บริ การเหมาะสม ทําเล
ที่ต้ งั เหมาะสม บรรยากาศและการตกแต่งร้านเหมาะสม รายได้ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั
เรื่ อง สิ นค้ามีคุณภาพและมีมาตรฐาน มีสินค้าหลากหลายประเภท สิ นค้ามีหลายยี่ห้อให้เลือก
มีปริ มาณสิ นค้าเหมาะสม ให้ขอ้ มูลสิ นค้าแก่ลูกค้าได้ทวั่ ถึง มารยาทและบริ การของพนักงานดี
มีความรวดเร็ วในการคิดเงิน สิ น ค้ามี ร าคาถู ก สิ น ค้า ทุ ก ชนิ ด มี ป้ายบอกราคา มี ช่ว งเวลาใน
การเปิ ดให้บริ การเหมาะสม ร้านสาขากระจายอยู่ทวั่ ไป การจัดวางสิ นค้าสะดวกต่อการเลือกหา
ทําเลที่ต้ งั เหมาะสม บรรยากาศและการตกแต่งร้านเหมาะสม มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มีการส่ งเสริ มการขาย เช่ น ลดราคา/ ของแถม
จากการศึกษามีขอ้ เสนอแนะว่าร้าน 108 ช็อปควรให้ความสําคัญในการเปิ ดสาขาในพื้นที่
อื่น ๆ ให้กระจายอยูท่ วั่ ไปเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีการออกแบบและตกแต่งร้าน
ให้สวยงาม ทันสมัย มีการจัดวางสิ นค้าให้สามารถเลือกซื้อได้ง่าย จัดให้มีการส่ งเสริ มการขาย
ให้มากขึ้นเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าสนใจที่จะมาใช้บริ การ ทางร้านควรจะให้ความสําคัญกับการจัดหา
สิ นค้าประเภทเครื่ องดื่มมาจําหน่ายโดยเพิ่มความหลากหลายให้มากขึ้น
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